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ارزش مطالب پشتیبان استقرار
قوانین  به دلیل  بخشی  مختلف،  مناطق  و  کشورها  در   (IES) حسابداری  آموزش  بین المللی  استانداردهای  استقرار  تجربه 
 (IAESB) حسابداری  آموزش  بین المللی  استانداردهای  هیئت  است.  متفاوت  گزارشگری،  حوزه های  تفاوتهای  سایر  و 
به عنوان بخشی از وظایف خود، مطالب پشتیبان استقرار1 گوناگونی تهیه می کند تا رهنمودهای کاربردی در حوزه های مختلف 
گزارشگری فراهم کند و به استقرار موفق استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری کمک برساند. مطالب پشتیبان استقرار، 

رهنمودهای اساسی در استقرار استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری ارائه می دهد. 
استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری و مطالب پشتیبان استقرار مربوط به آن را می توان به طور کلی در دو گروه طبقه بندی کرد: 
 .(CPD) آموزش حسابداری حرفه ای، تجربه حرفه ای، و ارزشیابی- و توسعه حرفه ای مستمر -(IPD) توسعه حرفه ای مقدماتی

بر خالف توسعه حرفه ای مستمر، که در آن گردانندگان اصلی سازمانهای حسابداری حرفه ای هستند، توسعه حرفه ای مقدماتی 
می تواند نقش آفرینان و ذینفعان دیگری را درگیر کند، شامل سازمانهای دولتی و دانشگاه ها. برای مثال، در کنیا (Kenya) توسعه 
حرفه ای مقدماتی برای حســابداران حرفه ای تازه کار از سوی هیئت ملی آزمون حسابداران و دبیران کنیا (KASNEB) انجام 
 ،(ICPAK) می شود، که یک شــرکت ایالتی است، در حالی که توسعه حرفه ای مستمر از سوی انجمن حسابداران رسمی کنیا

عضو فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) ارائه می شود. 
اختیارات هر دو مرجع، طبق قانون حسابداران در قوانین کنیا داده شده است. طبق قانون، وظیفه هیئت ملی آزمون حسابداران 
و دبیران کنیا شامل تهیه برنامه درســی برای آموزش حسابداری حرفه ای، مدیریت آزمونها و اعتباربخشی موسسه های آموزشی 
اســت. در انجام این وظیفه، هیئت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیا با انجمن حسابداران رسمی کنیا و سایر ذینفعان مشورت 
می کند. به عنوان یک الزام قانونی، انجمن حســابداران رسمی کنیا در شورای هیئت ملی آزمون حسابداران و دبیران کنیا عضویت 

دارد و هیئت ملی آزمون حسابداران و دبیران کنیا در شورای انجمن حسابداران رسمی کنیا نماینده دارد. 
محیطهای مختلف عملیاتی و گزارشگری، ارائه دهندگان توسعه حرفه ای مقدماتی را در معرض چالشهای احتمالی استقرار قرار 
می دهد. به عنوان مثال، در منطقه آفریقای شرقی (East African)، چالشهای استقرار فرایند توسعه حرفه ای مقدماتی شامل 

حفظ تناسب توسعه حرفه ای مقدماتی
در دنیای در حال تغییر
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موارد زیر است: 
• تفاوت در سامانه های آموزش؛

حسابداران  از  انتظار  مورد  صالحیت  نوپدید  عرصه های   •
و حسابداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  ازجمله  حرفه ای، 

بخش عمومی؛
• پیچیدگیهای یگانه اخالقی ؛ و

• الزامات تجربه حرفه ای. 
بــرای رفع این چالشــها، هیئت ملی آزمون حســابداران و 
دبیران کنیا به مطالب پشــتیبان اســتقرار مختلف که به وسیله 
هیئت اســتانداردهای بین المللی آموزش حســابداری1 منتشر 

شده است، استناد می کند. 
یکــی از عرصه هایی کــه مطالب پشــتیبان در آن از اهمیت 
ویــژه ای برخوردار بوده اســت، ایجاد الزامــات ورود به برنامه 
حسابداران رسمی عمومی کنیا (KCPA) است. هیئت ملی 
آزمون حسابداران و دبیران کنیا، حســابداران حرفه ای تازه کار 
از جامعــه آفریقای شــرقی- بورونئــی (Burundi)، رواندا 
(Rwanda)، تانزانیــا (Tanzania)، اوگاندا (Uganda) و 

ســودان جنوبی (South Sudan)- را می پذیرد، که سیستم 
آموزشی متوسطه در این منطقه با کنیا متفاوت است. 

هیئت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیا در مشــورت با 
انجمن حســابداران رســمی کنیا، مناســب ترین الزامات ورود 
برای هریک از کشــورها را مطابق با اســتاندارد بین المللی 
آموزش حســابداری1 (IES 1) با عنوان الزامات ورود به 

برنامه های آموزش حســابداری حرفه ای، تعیین می کند. 
استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 1 مستلزم پذیرش تنها 
افرادی است که شــانس منطقی به پایان رساندن موفقیت آمیز 
برنامه آموزش حســابداری حرفه ای را دارند، در حالی که موانع 

بیش از اندازه برای ورود تدوین نمی کند. 
پس از بررسی عمده برنامه های درسی، هیئت ملی آزمون حسابداران 
و دبیــران کنیا به طور خاص به ســه نشــریه پشــتیبان اســتقرار هیئت 
استانداردهای بین المللی آموزش حســابداری 1 به عنوان رهنمودی در 

تعیین الزامات ورود مناسب برای هر کشور عضو استناد کرد: 
• مقاله رهنمودی بر استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 

1 (IES 1)؛ 
• چشم اندازی بر استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 1؛ و
• مثالهای تشریحی (IE) برای استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 1. 

این ســه ســند پشــتیباِن اســتقرار به هیئت ملــی آزمون 
حســابداران و دبیران کنیا در شناسایی عوامل مرتبط و موثر بر 
موفقیــت برنامه آموزش و نرخ تکمیل برنامه برای هر کشــور 
کمــک کرده اند. به عنوان مثال، تحلیل نــرخ تکمیل برنامه بر 
اساس مسیرهای ورودی، به شناسایی الزامات ورود کمک کرد 
که برای کامل کردن برنامه بهترین ضمانت است. افزون براین، 
وجود مدارک بخش بندی شــده در برنامه آموزش حسابداری، 
مسیرهای مختلف خروج را ممکن می سازد، که به هیئت ملی 
آزمون حســابداران و دبیران کنیا امکان داد کــه الزامات ورود 
انعطاف پذیر را بــه کار گیرد. عالوه برایــن، هیئت ملی آزمون 
حسابداران و دبیران کنیا توانست مشخص کند که کدام سطوح 
برنامه  به یادگیری مدرســه ای نیاز داشــت تــا به اتکای تجربه 

قبلی، نرخ تکمیل را ارتقا دهد. 
اسناد پشــتیبان اســتقرار همچنین به راهبرد اطالع رسانی 
هیئــت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیــا در مورد برنامه 
آموزشــی بازنگری شــده کمک کرد، که به مســائل مربوط به 
هزینه، محتوا، سطح، روشهای ارزیابی، نقاط خروج و الزامات 
مربوط به منابع می پردازد. الزامات ورود تعیین شــده به وسیله 
هیئت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیــا رهنمودی مفید 
برای سایر نهادهای آزمون در آفریقای شرقی فراهم ساخت. 

کل ســامانه آموزشــی کنیا، ازجمله مقاطع ابتدایی، عالی، 

تجربه استقرار

 استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری

در کشورها و مناطق مختلف

 متفاوت است
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حرفه ای و دانشــگاهی، در ســال 2017 از ســامانه متمرکز بر 
محتوا به ســامانه متمرکز بر شایستگی، با تمرکز بر پیامدهای 
یادگیری تغییر یافت. انتظار می رود این تغییر در سطح منطقه 

و فراتر از آن رواج پیدا کند. 
در پیش بینی این تغییر، هیئت ملی آزمون حســابداران و دبیران کنیا 
ســامانه مبتنی بر پیامدهــای یادگیری را به کار گرفت که بر دســتیابی به 
پیامدهای یادگیری خاص برای هر برگــه آزمون درقالب برنامه آموزش 
حسابداری حرفه ای تاکید می کند. پیامدهای یادگیری خاص با پیامدهای 
یادگیری کــه بــرای مهارتهای فنــی، مهارتهای حرفه ای، ارزشــهای 
حرفه ای، اخالق و نگرش که درقالب اســتانداردهای بین المللی آموزش 
حسابداری تعریف شــده اند، همسو شده است. دســتیابی به پیامدهای 

یادگیری از طریق ترکیبی از آزمونها و تجربه حرفه ای ارزیابی شد. 
اگرچــه اســتانداردهای بین المللــی آمــوزش حســابداری 
بازنگری شــده، برای زمینه های خاص صالحیت تهیه شــده 
اســت، و اصول راهنمای هیئت استانداردهای بین المللی 
آموزش حســابداری برای اســتقرار رویکرد پیامدهای 
یادگیری2 کمکهــای بنیادی فراهــم کرده اســت، انتقال به 
رویکــرد پیامدهای یادگیری چالشــهای ذاتی در بر داشــت. 
درسهای آموخته شــده هیئت ملی آزمون حسابداران و دبیران 
کنیا با ســازمانهای حســابداری حرفه ای منطقه ای به اشتراک 

گذاشته شده است. 
عرصه ای که بر اســاس بازخوردهای غیررسمی، همچنان 

بــرای هیئت ملــی آزمون حســابداران و دبیران کنیــا، و دیگر 
سازمانهای حســابداری در منطقه چالش برانگیز است، ارزیابی 
پیامدهــای یادگیری بــرای اســتاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 4 (IES 4) با عنوان توسعه حرفه ای مقدماتی- 
اســت. هیئت  و نگرشــها3  ارزشــهای حرفه ای، اخالق 
استانداردهای بین المللی آموزش حســابداری مطالب پشتیبان 
اســتقرار برای اســتاندارد بین المللی آموزش حسابداری 4 تهیه 
کرده اســت، شــامل جعبه ابزار آموزش اخالق4 و راهنماهای 
مطالعــه تصویری، اما بــه نیاز به مطالب بیشــتر بــا تمرکز بر 
مثالهایی درباره بهروشــها در سنجش پیامدهای یادگیری برای 
استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 4، نیز اشاره کرده است. 
 اسناد پشتیبان اســتقرار که هیئت ملی آزمون حسابداران و 
دبیران کنیا اســتفاده کرده است، تنها نمونه کوچکی از مطالب 
منتشرشده توســط هیئت اســتانداردهای بین المللی آموزش 
حســابداری اســت که به اســتقرار اســتانداردهای بین المللی 
آموزش حســابداری برای توســعه حرفه ای مقدماتی و توسعه 
حرفه ای مستمر می پردازد. این مطالب هنگام انتقال به رویکرد 
پیامدهای یادگیری یا ایجاد ســایر تغییرات و به روزرسانیها در 
آموزش حسابداری، برای همه سازمانها و واحدهای اجراکننده 

توسعه حرفه ای مقدماتی مفید خواهد بود. 

پانوشتها:
1- Implementation Support Material
2- IAESB’s Guiding Principles for Implementing a 
Learning Outcomes Approach
3- Initial Professional Development- Professional Val-
ues, Ethics and Attitudes
4- Ethics Education Toolkits

منبع:
• Isaac Njuguna, Maintaining the Relevance of Initial 
Professional Development in a Changing World, 
IAESB, Personal Perspective Series, May 2018 
• ایــزاک ان جوگانــا (Isaac Njuguna) عضــو هیئت اســتانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری و مدیر آزمونهای هیئت ملی آزمون حسابداران 
و دبیــران کنیا و همچنین عضو انجمن حســابداران رســمی کنیا و انجمن 

سرمایه گذاران رسمی و تحلیلگران مالی کنیا (ICIFAK) است.

وجود مدارک

 بخش بندی شده

 در برنامه آموزش حسابداری

مسیرهای مختلف خروج را

 ممکن می سازد


